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Załącznik nr 1  

FORMULARZ OFERTY 

PRZETARG  NIEOGRANICZONY 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/1/11/2018 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Miejski Zakład Komunalny Spółka z o.o.,  
ul. Żwirki i Wigury 3,  

37-300 Leżajsk 

 

2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:       

l.p. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy 

   

   

 

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:  

Imię i nazwisko  

Adres  

Nr telefonu  

Nr faksu  

Adres e-mail  

 

4. DEKLARACJA WYKONAWCY. 

Niniejszym oświadczamy, że: 

1. Zapoznaliśmy się z dokumentami niniejszego postępowania. 

2. Do przedmiotowych dokumentów, w tym zwłaszcza do wzoru umowy, nie wnosimy żadnych 
zastrzeżeń i akceptujemy w pełni. 

3. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zrealizowania przedmiotu zamówienia 

zgodnie z warunkami zapisanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w zawartej 
umowie. 

4. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie 
określonym przez Zamawiającego w piśmie akceptującym. 
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5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

6. Oferta oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia złożone przez nas w trakcie niniejszego 
postępowania są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa  

w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, za wyjątkiem dokumentów 
zawartych w ofercie na stronach od nr……….. do nr……… 

7. Przedmiot zamówienia wykonamy samodzielnie/następujący zakres zamówienia powierzymy 

podwykonawcy * 

 

Lp.  Zakres zamówienia, który zostanie powierzony podwykonawcom  

    

    

 

* Niepotrzebne skreślić 

5. CENA NASZEJ OFERTY ZA REALIZACJĘ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA WYNOSI:  

 

Całkowita wartość zamówienia za 180 000 l wynosi: ....................................PLN  

w tym VAT%: 

stały upust …………….. % 

tj. netto: …………………………………………………PLN  

przy czym VAT będzie płacony w kwotach należnych zgodnie z przepisami prawa polskiego 

dotyczącymi stawek VAT, a podstawą jego obliczenia będzie kwota netto.  

 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania 

się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.2” 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

               (podpis) 

 

 


